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„Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy 
wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”- ADAPTCITY. 
 

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w partnerstwie 
z Miastem Stołecznym Warszawą, Unią Metropolii Polskich oraz Verband Region 
Stuttgart. Projekt finansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji 
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Czas trwania: 1 lipca 2014 r. – 31 grudnia 2018 r. 

Założenia: 
Zmiany klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań światowych, jakiemu ludzkość 
musi stawić czoła, aby nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w niedalekiej przyszłości 
i uchronić przed nimi gatunek ludzki i Ziemię. Miasta jako wielkie skupiska ludzi są 
szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu. W UE w miastach żyje 
obecnie 74% ludności, a w Polsce – 60%. 

Potrzebne są pilne działania na rzecz adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu 
globalnego. Obecnie przewiduje się, że zmiany klimatu będą postępować, co stawia 
przed miastami znaczne wyzwania. Nasilające się ekstrema pogodowe będą w 
szczególności objawiać się falami ciepła, powodziami, suszami, huraganowymi 
wiatrami coraz silniejszymi co do skali i coraz częstszymi. 

Celem projektu jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla 
ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w 
Polsce. 

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez: 

1. wsparcie Miasta Stołecznego Warszawy w opracowaniu strategii adaptacji do zmian 
klimatu dla Warszawy przy zastosowaniu podejścia ekosystemowego 
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2. pobudzenie aktywności władz, administracji i służb miejskich na terenach 
zurbanizowanych do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w oparciu o 
doświadczenia Warszawy 

3. pokazanie celowości i możliwości wykorzystania prognostycznych map 
klimatycznych do budowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu 

4. pogłębienie świadomości problemu globalnego, jakim są zmiany klimatyczne, 
wśród władz miast i zachęcenie ich do zaangażowania się w działania na szczeblu 
europejskim 

 

Zakładamy następujące rezultaty realizacji projektu: 

1. przyczynimy się do zwiększenia świadomości władz polskich miast dot. 
problematyki zmian klimatu – szacujemy, że w badaniach socjologicznych o 5 
punktów procentowych wzrośnie liczba odpowiedzi udzielonych przez 
przedstawicielki i przedstawiciele władz miejskich, w których uznają oni adaptację 
do zmian klimatu za zadanie ważne lub bardzo ważne  

2. zachęcimy mieszkanki i mieszkańców Warszawy do zaangażowania się w działania 
w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu – liczymy na inicjatywy lokalne!  

3. przyczynimy się do przyjęcia i rozpoczęcia wdrażania przez M.st. Warszawy 
strategii adaptacji miasta do zmian klimatu 

4. szacujemy, że w wyniku realizacji ww. strategii w Warszawie: 
– spadnie umieralność podczas fal ciepła  
– wzrośnie liczba terenów zielonych w mieście  
– zmniejszy się maksymalna różnica temperatur między śródmieściem a 
przedmieściami miasta (tzw. wyspa ciepła)  

5. przyczynimy się do wzrostu zainteresowania miast i metropolii polskich 
międzynarodowymi inicjatywami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian 
klimatu – przynajmniej trzy nowe miasta przyłączą się do Porozumienia 
Burmistrzów Unii Europejskiej na rzecz klimatu (Covenant of Mayors), a 
przynajmniej jedno miasto włączy się do inicjatywy Unii Europejskiej EU-Climate 
ADAPT . 

 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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Działania prowadzone w projekcie: 

Opracowanie mapy klimatycznej Warszawy 
Mapa klimatyczna, a właściwie zestaw map, jest niezbędnym punktem wyjścia do 
sformułowania strategii adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu. Opracowanie 
mapy pozwala rozpoznać i określić zagrożenia, jakie mogą zaistnieć przy 
prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. 

Analiza przewidywanych i potencjalnych skutków zmian klimatu dla Warszawy w 
perspektywie drugiej połowy XXI w. dotyczyła przede wszystkim takich zjawisk 
meteorologicznych jak: fale upałów, fale mrozów, silne wiatry, silne opady 
atmosferyczne, wskaźnik UHI określający wielkość wyspy ciepła czyli różnicy 
temperatur między centrum miasta a jego przedmieściami. 

Etapy tworzenia mapy klimatycznej 

Praca nad mapą klimatyczną Warszawy była podzielona na osiem etapów: 

1. gromadzenie (uzupełnienie istniejącej bazy) i weryfikacja danych obserwacyjnych 
różnych elementów klimatu na obszarze Warszawy i w jej okolicach (temperatura i 
wilgotność powietrza, wiatr, promieniowanie słoneczne, opady) 

2. opracowanie scenariuszy zmian różnych elementów klimatu dla Warszawy w 
odniesieniu do lat 60. XXI w. 

3. wykonanie downscalingu (uszczegółowienia) modelowanych elementów klimatu 
dla różnych rodzajów zagospodarowania i użytkowania terenu w Warszawie 

4. opracowanie modeli regresji (sposobu modyfikacji stanu atmosfery przez warunki 
terenowe) wybranych zjawisk meteorologicznych, opisujących związki pomiędzy 
ich występowaniem a poddanymi downscalingowi modelowanymi wartościami 
odpowiednich elementów klimatu 

5. wykonaniu prognoz występowania wybranych zjawisk meteorologicznych w 
różnych typach pokrycia i użytkowania terenu w Warszawie 

6. wykonaniu map obrazujących prognozowane zróżnicowanie występowania zjawisk 
meteorologicznych na obszarze Warszawy 

7. opracowaniu map bonitacyjnych ryzyka klimatycznego dla Warszawy w ujęciu 
przestrzennym 

http://http/www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
http://http/www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
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8. określeniu skutków zidentyfikowanego ryzyka klimatycznego w ujęciu 
przestrzennym dla ludzi, gospodarki i przyrody. W wyniku wykonanych prac 
powstały mapy obrazujące m.in.:  
 występowanie różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie (opadów, 

temperatury, wiatrów itp.) w ostatnich latach 
 występowanie skutków różnych zjawisk meteorologicznych w Warszawie w 

ostatnich latach 
 scenariusze możliwej zmiany występowania zjawisk meteorologicznych w 

Warszawie w wyniku zmian klimatu w ciągu 50 najbliższych lat 
 ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zjawisk meteorologicznych w 

Warszawie w różnych miejscach miasta. 

Mapa klimatyczna została opracowana w zespole naukowym pod kierownictwem prof. 
dr Elwiry Żmudzkiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mapa obrazuje przestrzenne zróżnicowanie ryzyk klimatycznych i 
wynikające z nich skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody – w wersji profesjonalnej i 
popularnej. 

Strategia adaptacji regionu metropolitalnego Warszawy do zmian klimatu  
Podstawą dla opracowania strategii będzie mapa klimatyczna Warszawy oraz analiza 
innych dokumentów miasta pod kątem działań ważnych dla adaptacji. W 
opracowaniu strategii zostanie zastosowane podejście ekosystemowe do zarządzania 
miastem czyli uznanie, że zarówno przyrodnicze jak i antropogeniczne komponenty 
ekosystemu miejskiego świadczą równorzędne usługi na rzecz mieszkańców miasta. 
Zachwiana równowaga pomiędzy komponentami ekosystemu miejskiego wywołuje 
nasilenie negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu. 

Strategia opracowywana jest w procesie partycypacyjnym, w którym uczestniczą różne 
warszawskie grupy społeczne (w szczególności osoby starsze i młodzież, 
przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, służby 
miejskie, administracja miasta itp.). Inicjatywy obywatelskie zostaną włączone do 
strategii przygotowanej przez administrację miasta. 

Cykl konferencji lokalnych dla władz polskich miast 
Informacje o prowadzonych w Warszawie działaniach na rzecz adaptacji miasta do 

http://http/www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
http://http/www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
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zmian klimatu będziemy rozpowszechniać wśród władz 12 metropolitalnych miast w 
całej Polsce oraz w innych miastach poprzez: 

 cykl konferencji lokalnych  czyli Klimatycznych Forów Metropolitalnych 
 konferencję międzynarodową 
 zaangażowanie struktur lokalnych Unii Metropolii Polskich w działania projektu. 

Popularyzacja tematyki adaptacji do zmian klimatu  
Tematykę konieczności adaptacji polskich miast do zmian klimatu oraz samą mapę 
klimatyczną Warszawy będziemy upowszechniać zarówno wśród mieszkańców i 
mieszkanek Warszawy oraz innych miast jak i przedstawicielek i przedstawicieli 
administracji samorządowych za pośrednictwem Internetu, prasy lokalnej, spotkań w 
terenie, pokazów filmu edukacyjno-szkoleniowego, tablic informacyjnych 
rozstawionych w przestrzeni miejskiej itp. 

Wizyta studyjna w Stuttgarcie dla przedstawicieli władz miejskich  
Wizyta studyjna przewidziana była dla przedstawicielek i przedstawicieli polskich 
miast metropolitalnych, w tym Miasta St. Warszawy. Celem wizyty w Stuttgarcie było 
zapoznanie się z stuttgarckimi rozwiązaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i 
zachęcenie przedstawicieli samorządów lokalnych do podejmowania podobnych 
działań w Polsce. Stuttgart jest jednym z europejskich miast, które posiada strategię 
adaptacji do zmian klimatu sporządzoną na podstawie specjalnego atlasu 
klimatycznego miasta. 

Relację z wizyty, która odbyła się w październiku 2014 r., można przeczytać na stronie 
www.adaptcity.pl. 

Poradnik dotyczący adaptacji do zmian klimatu na obszarach miejskich  
Poradnik poświęcony adaptacji do zmian klimatu na obszarach miejskich będzie 
rozpowszechniany wśród przedstawicielek i przedstawicieli władz miejskich, 
organizacji społecznych i innych interesariuszy metropolii oraz innych dużych i 
średnich miast w Polsce (ok. 50 miast). Zostaną w nim wykorzystane także 
doświadczenia partnera zagranicznego – miasta Stuttgart w Niemczech. Poradnik 
będzie miał na celu: 
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 prowadzenie odbiorców krok po kroku ku strategii ograniczającej wrażliwość miasta 
na zmiany klimatu 

 zidentyfikowanie i ustalenie priorytetów w zakresie działań adaptacyjnych 
 zintegrowanie działań adaptacyjnych z innymi dokumentami strategicznym miast. 

Wsparcie we wdrażaniu podejścia ekosystemowego do planowania 
W ramach projektu będziemy wspierać władze polskich miast we wprowadzaniu 
podejścia ekosystemowego i związanych z nim nowych instrumentów do planowania. 
Podejście ekosystemowe polega na uwzględnieniu w środowisku miejskim 
komponentów zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych, włączonych w obieg 
wody, powietrza i innych składników potrzebnych do życia i funkcjonowania miasta. 
Przyrodnicze i antropogeniczne komponenty ekosystemu miejskiego świadczą 
równorzędne usługi na rzecz mieszkańców miasta. 

 

Materiały z konferencji zostaną udostępnione na stronie internetowej: 

www.adaptcity.pl w zakładce do pobrania, cykl KFM 

Opracowanie pt. ”Wstępny raport monitoringu środowiskowego na potrzeby 
projektu ADAPTCITY” dostępne jest w zakładce do pobrania, publikacje. 

 

 

http://www.adaptcity.pl/


06-06-2018

1

Zagospodarowanie wód opadowych w kontekście 

adaptacji Warszawy do zmian klimatu

Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury

Adaptacja do zmian klimatu z poziomu 

UE i kraju na grunt lokalny

Marzec 2017 r.: CLIMCITIES projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

Styczeń 2017 r.: projekt 44MPA. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 

Lipiec 2014 r: projekt ADAPTCITY

Październik 2013 r.: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020 

Kwiecień 2013 r. : Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimaty

Kwiecień 2009 r. Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania

Zrównoważony rozwój Warszawy

Luty

2009

• Przystąpienie do inicjatywy KE 
Porozumienie między Burmistrzami (CoM)

Lipiec 
2009

• Przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy 

Wrzesień 
2011

• Przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonego  
zużycia energii (SEAP)

Grudzień 

2015

• Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla    
Warszawy (PGN)

Grudzień 

2016 r.

• Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska

2018

• Planowane przyjęcie Strategii adaptacji do zmian 
klimatu dla m.st. Warszawy

Projekt „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian 
klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu 

mapy klimatycznej i partycypacji społecznej –
ADAPTCITY”

Czas trwania projektu: 1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2018 r.

Finansowanie: NFOŚiGW, Program Life+

Partnerzy:
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Miasto stołeczne Warszawa

Unia Metropolii Polskich

Verband Region Stuttgart
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ADAPTCITY – realizacja projektu

Stuttgart –
dobre 
praktyki

Komitet 
Konsultantów 
Naukowych –
atlas 
klimatyczny

Warszawy

WOSAK –
Warszawski 
Okrągły Stół ds. 
Adaptacji do 
zmian Klimatu

Konsultacje 
społeczne –
Pomysły na 
Klimat

Projekt Strategii 
Adaptacji –
Uchwała Rady 
m.st. Warszawy

Atlas klimatyczny Warszawy

W wyniku prac przeprowadzonych wspólnie z Komitetem Konsultantów 
Naukowych powstał zestaw map klimatycznych, które są dla nas 
ważnym narzędziem wspierającym sformułowanie strategii adaptacji 
obszarów miejskich do zmian klimatu.

Serwis mapowy ADAPTCITY

www.mapa.um.warszawa.pl

Suma dobowa 
opadu [mm]
3 czerwca 2010 r. 

Susze lata 2011, 
2013-2015

Upały lata 2002, 
2006, 2010, 2015

Podtopienia

Powodzie lata 
2010, 2012

Burze, silne 
wiatry

Kluczowe zagrożenia klimatyczne 

i ryzyka z nimi związane w Warszawie

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
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Powódź a bezpieczeństwo 

mieszkańców

• Gorset warszawski – zwężenie koryta Wisły na odcinku od Mostu Poniatowskiego do Młocin

• Łącznie na terenach zalewowych w Warszawie mieszka:


w przypadku wody 20-letniej ok. 150 tys. osób,


wody 100-letniej ok. 360 tys. osób,


wody 1000-letniej ok. 620 tys. osób

• Mniejsze cieki:


Rzeka Długa (zagrożenie dla Białołęki)


Potok Służewiecki - ok. 80% obejmuje tereny zwartej zabudowy

(zagrożenie dla Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa)


inne cieki wodne – Kanał Wawerski, Kanał Żerański, 

Kanał Bródnowski, rzeka Wilanówka, Jezioro Wilanowskie, 

Kanał Henrykowski, Potok Rudawka i Kanał Młociński

Sieć kanalizacyjna odprowadzająca 

wody opadowe w eksploatacji MPWiK

Źródło: Raport z realizacji zadań „Polityki rozwoju systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w M. St. Warszawie do 2025 r.” 

Organizacja eksploatacji 

infrastruktury deszczowej 

zamówienie
in-house 

spółka-córka

aport

umowa

porozumienie

System centralnego sterowania siecią

Cele:

• ograniczenie liczby zrzutów i objętości ścieków odprowadzanych 

do rzeki Wisły kanałami burzowymi w trakcie pogody deszczowej 

do nie więcej niż 10 rocznie,

• wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia lokalnych podtopień 

spowodowanych wybiciem ścieków z sieci kanalizacyjnej,

• eliminacja punktów przeciążenia sieci,

• centralizacja sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej.



06-06-2018

4

Zbiorniki retencyjne

Zakres inwestycji w ramach realizacji Projektu

Priorytet:
Budowa zbiornika retencyjnego w
postaci kolektora liniowego o
średnicy 3,2 metra długości 6250 m i
objętości około 50000 m³ równolegle
do ul. Wybrzeże Gdyńskie od Zakładu
MPWiK Farysa do ul. Wenedów.

Budowa zbiornika retencyjnego o
objętości 78000 m³ na terenie OŚ
Czajka.

Dodatkowo:
•Budowa przewodów tłocznych z pompowni
Powiśle do zbiornika liniowego (kolektor Wiślany),
•Budowa przewodów grawitacyjnych z przelewów
Kościelna i Mostowa do zbiornika,
•Przebudowa kol. Mokotowskiego i budowli
zrzutowej „Płyta Desantowa”,
•Przebudowa kolektora Lindego

• przywrócenie funkcji retencyjnej, 

• wyspy dla ptactwa wodnego,

• pomost widokowy,

• mała elektrownia wodna, 

• 2 nowe parki.

Rewitalizacja obszaru 

Stawu Służewieckiego

Działania adaptujące miasto do 

zmian klimatu

Turbina Archimedesa

• ścieżka edukacyjna

• moc 3 kW

Zalew Bardowskiego

• zbiornik retencyjno-rekreacyjny,

• funkcja podstawowa: spłaszczenia ewentualnej fali powodziowej 

(przejmowanie nadmiaru wód z Rembertowa, Ząbek i Targówka) celem 

ochrony dolnych odcinków Kanału Bródnowskiego,

• funkcja uzupełniająca: rekreacyjna

zdjęcia: targowek.info
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• cykl 10 warsztatów, podczas których Warszawiacy wspólnymi siłami 

stworzyli zielone miejsca szczególnie przyjazne wodzie. W prace 

zaangażowali się mieszkańcy osiedli, dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkół.

• w ramach inicjatywy powstało 7 ogrodów deszczowych oraz

• 3 niecki sprzyjające retencji. 

Współpraca z Fundacją Sendzimira

Warszawa chwyta wodę #Mieszkanie 2030

Polityki #Mieszkanie 2030 - przyjęta przez Radę m.st. Warszawy w grudniu  2017 r. 

Następny krok: Standardy mieszkaniowe

 zagospodarowanie wód opadowych

 adaptacja budynków do zmian klimatu
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Mapy klimatyczne m.st.Warszawy
Klimatyczne Forum Metropolitalne - Bydgoszcz

11-12.06.2018

Dr Wojciech Szymalski, Fundacja InE

Patronat prasowy: 

Dlaczego mapy klimatyczne?

Co przedstawiają mapy?

Gdzie mapy można zobaczyć?

Spotkanie

Jak powstały mapy?

Dlaczego mapy klimatyczne? Warszawa - wspólnota odpowiedzialna 
wobec zmian klimatu

Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu
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Atlas Klimatu Regionu Stuttgart

Co przedstawiają mapy?

Zawartość map

• 8 tematów:

– Interwencje straży pożarnej

– Opady atmosferyczne

– Przepuszczalność powierzchni

– Powierzchnia biologicznie czynna

– Albedo powierzchni miasta

– Temperatura powierzchni miasta

– Temperatura powietrza

– Wskaźnik NDVI

• 42 mapy i zobrazowania satelitarne

Kryzysowe „hot spoty”

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
http://adaptcity.pl/opady-roczne/
http://adaptcity.pl/przepuszczalnosc10/
http://adaptcity.pl/pbc-miasto-2014/
http://adaptcity.pl/albedo-maj-2007a/
http://adaptcity.pl/temperatura-powierzchni-czerwiec2013/
http://adaptcity.pl/noce-cieple/
http://adaptcity.pl/ndvi-sierpien2009/
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Akurat tam więcej 
pada… Gdzie więcej wsiąka…

Ciemne 
powierzchnie

Jasne 
powierzchnie
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Naturalne i 
sztuczne

W przygotowaniu

• Scenariusze zmian klimatu – opady 

• Scenariusze zmian klimatu – temperatura 
powietrza
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Jak powstały mapy?

Wykorzystane dane

• Pomiary temperatury (17 stacji) i opadów (32 
stacje) z lat 2008-2014 z terenu Warszawy

• Zobrazowania satelitarne Landsat

• Bazę danych interwencji Straży Pożarnej z lat 
2008-2016

Autorzy

• Zespół dr inż. Agata Hościło, Mgr Monika 
Tomaszewska, Mgr Wojciech Kiryła pod 
kierunkiem Prof. dr hab. Katarzyny 
Dąbrowskiej-Zielińskiej z Instytutu Geodezji i 
Kartografii

Autorzy

• Zespół prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr 
Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, dr 
Jarosław Baranowski, mgr Jakub Szmyd, mgr 
Jakub Kosowski z Instytutu Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz 
prof. dr hab. Elwira Żmudzka z Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego
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Autorzy

• Zespół dr Joanna Adamczyk, dr inż. Adam 
Pirowski, mgr inż. Maciej Wasilewski we 
współpracy z prof. Barbarą Szulczewską

• Mgr Karol Paradowski

Gdzie mapy można zobaczyć?
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• www.adaptcity.pl

• www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-
warszawy

• www.mapa.um.warszawa.pl

• http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1
/mapa?service=adaptcity

1884 2015

Przygotujmy się – na cieplejszą Ziemię

• w.szymalski@ine-isd.org.pl

• www.adaptcity.pl, www.mapa.um.warszawa.pl

http://www.adaptcity.pl/
http://www.adaptcity.pl/mapa-klimatyczna-warszawy
http://www.mapa.um.warszawa.pl/
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=adaptcity
mailto:W.szymalski@ine-isd.org.pl
http://www.adaptcity.pl/
http://www.mapa.um.warszawa.pl/


Warunki meteorologiczne w Bydgoszczy oraz prognozowane 

zmiany 

Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz, Dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy 

Obserwacje meteorologiczne w Bydgoszczy prowadzone są od 1848 roku do chwili 

obecnej. Od 1945 roku zbierane i archiwizowane są w Instytucie Technologiczno-

Przyrodniczym (dawniej Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych).  

Cechy klimatu Bydgoszczy i regionu to zmienność (duże i częste zmiany temperatury 

powietrza) oraz przejściowość (ścierające się wpływy mas powietrza kontynentalnych  

i atlantyckich).  

Średnia roczna, w latach 1931-2010, dobowa temperatura powietrza w Bydgoszczy 

wyniosła 8,5oC i wahała się od 6,2oC (1940 r.) do 10,5oC (1989 r.). Jej wartości wykazują 

istotny trend rosnący. W latach 1931-2010 przeciętny wzrost temperatury wyniósł 0,19oC 

na każde dziesięć lat. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (-1,9oC), a najcieplejszym 

lipiec (18,9oC). Różnica temperatury pomiędzy najcieplejszym i najchłodniejszym styczniem 

wyniosła 16,6oC, a w przypadku lipca 7,6oC. Dziesięciolecie 2001–2010 charakteryzowało 

się większą liczbą ciepłych miesięcy w półroczu letnim (IV-IX) oraz większą liczbą chłodnych 

miesięcy w półroczu zimowym (X-III) niż w dekadzie poprzedniej. Świadczy to o nasileniu się 

na początku XXI wieku ekstremów meteorologicznych.  

Zmiany temperatury powietrza zarejestrowane w Bydgoszczy w ostatnich 

kilkudziesięciu latach są zgodne z kierunkiem zmian obserwowanych na stacji położonej na 

obrzeżu miasta oraz w większej skali przestrzennej (w Polsce i Europie). Wpływ na zmiany 

temperatury w Bydgoszczy mogły mieć również przekształcenia antropogeniczne w obrębie 

miasta (np. procesy urbanizacyjne). 

Sumy opadów atmosferycznych (zarówno roczne, jak i w krótkich okresach) 

charakteryzują się dużą zmiennością i nie wykazują istotnego trendu zmian. Średnia roczna, 

w latach 1931-2010, suma opadów w Bydgoszczy wyniosła 515 mm i wahała się od 269 mm 

(1989 r.) do 809 mm (1980 r.). W półroczu letnim średnia suma opadów stanowiła 324 mm. 

Średnia liczba dni w roku z opadem atmosferycznym ≥0,1 mm wyniosła 154;  ≥1,0 mm 94 

dni;  ≥5 mm 31 dni;  ≥10 mm 12 dni oraz ≥20 mm 3 dni. Liczba dni bez opadów stanowi 

średnio 58% dni w roku. W Bydgoszczy i regionie często występują okresy posuszne, 

obserwowane one są nawet w latach mokrych. Na przykład w 1980 r. (ekstremalnie mokry) 

w maju odnotowano kilkanaście dni posusznych. Maksymalna dobowa suma opadów 

atmosferycznych w Bydgoszczy wyniosła 92,6 mm a maksymalna suma zarejestrowana 

w ciągu godziny 37 mm. 

Ważnym elementem przestrzeni miasta jest zieleń miejska. Dobrym wskaźnikiem 

potrzeb wodnych roślin, w tym nawadniania, jest klimatyczny bilans wodny (KBW), który 

stanowi różnicę między sumą opadów atmosferycznych a ewapotranspiracją potencjalną 

(parowaniem). Ujemne wartości KBW oznaczają ilość wody (mm) niezbędnej 

do uzupełnienia potrzeb wodnych roślin z retencji glebowej i nawodnień.  

W Bydgoszczy i regionie, w szczególności w latach przeciętnych i suchych brakuje 

wody opadowej dla roślin (średnio 200 mm). Potrzeby wodne roślin są największe 

w półroczu letnim i powinny być uzupełniane poprzez nawadnianie. Na przykład w 1992 roku 

(suchy i ciepły) potrzeby wodne roślin wyniosły ponad 400 mm. W pozostałych miesiącach 

na ogół sumy opadu przeważają nad parowaniem. Nadmiar opadów obserwowany jest 



również w półroczu letnim, na przykład w 1980 roku (mokry i chłodny) wyniósł on 215 mm. 

Nadmiar wody opadowej w powinien być zatrzymywany w zbiornikach retencyjnych.  

Do 2050 r. w półroczu letnim (IV-IX) w Bydgoszczy prognozowany jest wzrost średniej 

temperatury powietrza o 0,3oC na każde dziesięć lat. Zwiększy się udział sezonów ciepłych, 

a zmniejszy normalnych i chłodnych. Prognozowana suma opadu zmniejszy się o 17% 

w porównaniu do lat 1931-2010. Według prognoz naukowców, zarówno na całym świecie jak 

i w regionie Bydgoszczy będą nasilać się ekstrema meteorologiczne. 
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Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bydgoszczy 

Katarzyna Kobiela, Arcadis sp. z o.o. 

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bydgoszczy jest realizowany w ramach projektu 

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców”, który jest koordynowany przez Ministerstwo Środowiska. W inicjatywie biorą 

udział 44 polskie miasta, dzięki czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie 

w Europie. MPA powstają we współpracy władz miast, przedstawicieli mieszkańców oraz 

ekspertów wiodących ośrodków naukowych w zakresie ochrony środowiska: Instytutu 

Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych oraz firmy inżynieryjno-konsultingowej Arcadis. 

 

W ramach dotychczasowych prac nad planem adaptacji wskazano główne zagrożenia 

klimatyczne w Bydgoszczy (wzrost wartości i liczby dni z temperaturą maksymalną, wzrost 

długości i częstości występowania fal upałów, wzrost częstości występowania deszczów 

o wysokiej intensywności i krótkim czasie trwania, zjawisko suszy, wzrost częstości 

występowania burz z towarzyszącymi im silnymi wiatrami) a także wskazano najbardziej 

wrażliwe na zmiany klimatu sektory miasta. Są to: zdrowie publiczne/grupy wrażliwe, 

transport (wraz z podsystemem łączności), gospodarka wodna oraz tereny zabudowy 

mieszkaniowej o wysokiej intensywności 

Następnie określono potencjał adaptacyjny miasta w ośmiu kategoriach, przy czym wysoki 

określono dla kategorii przygotowanie służb, mechanizmów informowania i ostrzegania 

społeczności miasta o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz zarządzania 

kryzysowego (organizacji współpracy z gminami sąsiednimi w zakresie dostęp do sprzętu 

i kadry ratowniczej). 

Analizując wrażliwość miasta i potencjał adaptacyjny określono podatność miasta na zmiany 

klimatu. Kolejny etap to ocena poziomów ryzyka i wyselekcjonowanie tych komponentów 

miasta w najbardziej wrażliwych sektorach, które charakteryzują się bardzo wysokim 

i wysokim poziomem ryzyka. 



Wybór działań wchodzących w skład opcji adaptacji dla miasta stanowił kluczowy etap prac 

nad MPA dla miasta Bydgoszczy. Dla zidentyfikowanych ryzyk o poziomach bardzo wysokim 

i wysokim, wynikających z negatywnych konsekwencji zjawisk klimatycznych, zdefiniowano 

cele szczegółowe pozwalające na obniżenie ryzyka, a następnie zaproponowano działania 

adaptacyjne. Opcje adaptacji zostały poddane analizie wielokryterialnej oraz kosztów 

i korzyści. Obecnie zakończono etap 5 dotyczący wyboru opcji adaptacji i zespoły 

przygotowują się do ostatniego etapu, czyli opracowania projektu planu adaptacji dla miasta 

Bydgoszczy oraz przygotowania dokumentów do przeprowadzenia procedury strategicznej 

oceny oddziaływania. 

 



Zielono-niebieski potencjał Bydgoszczy 

Dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

Składniki ekosystemu, do których należą m.in. wody powierzchniowe, tereny zieleni, gleby, 

klimat, a także inne elementy tego systemu, pomiędzy którymi zachodzą silne 

współzależności są ważnym zasobem przyrodniczym i stanowią integralną całość. Istotną 

rolę zarówno w zachowaniu kapitału przyrodniczego jak i budowaniu odporności i zdolności 

adaptacyjnej całego ekosystemu odgrywa ilości i jakość poszczególnych komponentów.  

W mniejszym wystąpieniu przedmiotem szczególnego zainteresowania są tereny zieleni 

i sieć hydrograficzna Bydgoszczy oraz wzajemne powiązania tych obszarów stanowiących 

zielono-niebieski potencjał miasta. Istotne jest również wykorzystanie tego potencjału 

na rzecz poprawy funkcjonalności środowiska miejskiego, w zakresie dostarczania usług 

ekosystemowych mieszkańcom oraz w kontekście aktualnych potrzeb i trendów 

wynikających ze zmian klimatycznych. 

Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) oraz ósmym co do wielkości miastem 

w Polsce. Miasto zlokalizowane jest w szerokiej pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej 

o równoleżnikowym przebiegu, w miejscu gdzie łączy się ona z doliną rzeki Brdy, 

a w kierunku wschodnim pradolina przechodzi w dolinę Wisły. Bydgoszcz posiada zatem 

charakterystyczne położenie w węźle dolinnym i wodnym. Układ ten jest wynikiem 

wielowiekowego procesu kształtowania się sieci dolinno-rzecznej na Pomorzu i Kujawach 

oraz przekształceń spowodowanych intensywną działalnością gospodarczą człowieka. 

Specyficzny i unikatowy układ połączeń rzek i kanałów, będący osią struktury przestrzennej 

miasta, wraz z założeniami urbanistyczno-architektonicznymi terenów związanych z wodą 

oraz krajobraz dolin rzecznych nadają miastu indywidualne oblicze i niepowtarzalny kształt, 

a przede wszystkim określa i kształtuje jego wodny (niebieski) potencjał.  

 

 
Ryc. 1. Układ hydrograficzny Bydgoszczy na tle struktury miasta 

Opracowanie własne  

 

 

 



 
Ryc.2. Typy nadrzecznych krajobrazów miasta 

Opracowanie własne  

 

Z siecią hydrograficzną związany jest ściśle historycznie ukształtowany liniowy układ terenów 

zieleni, który w wyniku rozwoju przestrzennego i na skutek presji inwestycyjnej podlega 

ciągłej modyfikacji i często niekorzystnym przekształceniom. Obecnie Bydgoszcz posiada 

nieregularny (plamowy) i niespójny system terenów zieleni, który wymaga działań 

planistycznych i inwestycyjnych na rzecz jego skutecznej ochrony oraz przywrócenia 

spójności i kształtowania nowych relacji w układzie woda-zieleń. Układ ten charakteryzuje się 

dużą różnorodnością form zieleni miejskiej występującej wzdłuż układu wodnego oraz 

w układzie prostopadłym do dolin cieków, wcinając się tym samym klinami w obszary o dużej 

intensywności zabudowy i zagospodarowania oraz w sposób rozproszonych w strukturze 

miasta. System ten łączył się z podmiejskimi lasami i terenami zielni krajobrazowej tworząc 

zielony potencjał miasta i jego strefy funkcjonalnej.  

 



 
Fot.1. Rzeka Brda, tereny zieleni śródmiejskiej i zielone otoczenie miasta 

Źródło: Robert Sawicki 

 

Bydgoszcz posiada zatem unikalny, ukształtowany historycznie i przekształcany w wyniku 

wielowiekowego rozwoju system terenów zieleni i sieć hydrograficzną, które są ważnym 

elementem Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM). Tym samym miasto posiada duże 

możliwości związane z zielono-niebieskim potencjałem i jego właściwym wykorzystaniem 

w kontekście wyzwań związanych m.in. z adaptacją miast do zmian klimatu. Dbałość o ten 

potencjał i jego zwiększanie, a także roztropne i mądre wykorzystywanie powinno być 

przedmiotem zintegrowanych działań nie tylko władz miasta ale także mieszkańców 

i interesariuszy mających wpływ na rozwój miasta. Woda, nabrzeża i bulwary, przestrzenie 

publiczne i otaczająca zabudowa, czynne i posiadające unikatowe walory techniczne 

i kulturowe urządzenia wodne, bujna zieleń, parki i ogrody, duże i zwarte kompleksy leśne 

w otoczeniu tworzą niepowtarzalny klimat – klimat miasta, którego nadrzeczna tożsamość 

stanowi jego główny kapitał, atut i wyróżnik. Identyfikuje Bydgoszcz, kształtuje jej nadrzeczną 

tożsamość, stanowi o walorach i szansach rozwoju jako miasta zrównoważonego, błękitno-

zielonego i przyjaznego mieszkańcom.  

 

 



„Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania 

i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód 

opadowych” 

Stanisław Drzewiecki, Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Bydgoszczy 

Po kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Bydgoszczy 

w ramach programów unijnych BSWiK i BSWiK II, realizowanych w latach 2002-2013, 

przyszedł czas na porządkowanie „deszczówki”, czyli rozwiązanie problemów związanych 

ze skutecznym odprowadzeniem i zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych 

z obszarów zabudowanych w mieście. Problemy są uciążliwe i dokuczliwe gdyż: 

 kanalizacja deszczowa była przez długie lata traktowana „po macoszemu”, jako że nie 

miała jednego właściciela, który mógłby kompleksowo o nią zadbać, a do tego zawsze 

brakowało środków na jej czyszczenie i modernizację, 

 postępujące wciąż dogęszczanie powierzchni uszczelnionych (nowe budynki, parkingi, 

ulice), bez jednoczesnego dostosowania istniejącego systemu do zwiększonego 

obciążenia, skutkuje coraz mniejszą efektywnością odprowadzania wód z intensywnych 

opadów, 

 zaprojektowana w minionych latach sieć kanalizacyjna nie jest w stanie odprowadzić 

nadmiaru wód będących efektem zmian klimatycznych charakteryzujących się  bardziej 

gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu. 

Skutkiem takiej sytuacji są m.in. zalane ulice i posesje. Uliczne „rwące potoki” w wielu 

miejscach w mieście powodują nie tylko utrudnienia w komunikacji, ale też często poważne 

straty z tytułu podmytych  torowisk tramwajowych, zalanych budynków, itp. 

Żeby przeciwdziałać tym skutkom MWiK w Bydgoszczy przygotował projekt modernizacji  

systemu deszczowego w mieście, który zakłada m.in.:  

 przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oceną jej 

stanu  technicznego, 

 opracowanie zakresu czyszczenia i renowacji istniejących kanałów, 

 opracowanie lokalnego modelu opadu dla miasta Bydgoszczy na podstawie pomiarów 

z kilkudziesięciu ostatnich lat wraz z prognozą ich zmian do 2050 r., 

 budowę zintegrowanego modelu hydrodynamicznego zlewni, dzięki któremu można 

obliczyć i zobrazować cały proces przepływu ścieków deszczowych w zlewni, 

 opracowanie koncepcji modernizacji kanalizacji deszczowej, która przede wszystkim 

zakłada retencjonowanie nadmiaru ścieków, w celu zabezpieczenia przed ich wypływem 

z przeciążonych kanałów, 

 opracowanie katalogu tzw. „zielono - niebieskiej infrastruktury”, będącego zbiorem 

przykładowych metod zagospodarowania wód opadowych w miejscach ich 

powstawania. 

Projekt pn.„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji 

deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” uzyskał dofinansowanie 

z Unii Europejskiej  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

w kwocie 130 mln zł i była to jak dotąd największa inicjatywa współfinansowana ze środków 

POIiŚ spośród tego typu projektów. 



Realizacja projektu kosztować ma ponad 216 mln zł i obejmie m.in. budowę 14 km 

i renowację 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących 

gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków 

deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Będzie to I etap niezbędnych 

modernizacji kanalizacji deszczowej w naszym mieście. Pozostałe potrzeby w zakresie 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Bydgoszczy, będą zaspokajane 

sukcesywnie m.in. dzięki wprowadzeniu opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych, 

gwarantującej środki finansowe na eksploatację i dalszą modernizację systemu 

deszczowego miasta. 



Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni/case study  

Paweł Kwiecień, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Jacek Zalewski, ARUP 

Prezentacja przedstawia proces przygotowania modeli symulacyjnych zlewni 

deszczowych na terenie miasta Bydgoszczy. W wystąpieniu przedstawiony zostanie przebieg 

projektu obejmujący pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych wymaganych 

do opracowania modeli symulacyjnych, proces modelowania oraz wyniki przeprowadzonych 

analiz obejmujących stan pracy systemu odwodnienia dla stanu obecnego i stanu na rok 2050 

uwzględniającego trendy w zmianach klimatu.  

W prezentacji zostaną przedstawione również zastosowane rozwiązania zapobiegające 

podtopieniom terenu ukierunkowane na przetrzymanie wód opadowych i roztopowych 

w miejscu ich powstawania, umożliwiające odciążenie sieci kanalizacji deszczowej poprzez 

kontrolowane opóźnienie odpływu ze zlewni. 

 



Zapobieganie zmianom klimatu – działania Miasta w obszarze OZE     

Tomasz Bońdos, Koordynator Zespołu Zarządzania Energią, Urząd Miasta Bydgoszczy 

Miasta zużywają ponad 75% energii produkowanej na świecie i emitują ponad 80% gazów 

cieplarnianych. Proces urbanizacji obecnie jest tak szybki, że w miastach każdego tygodnia 

przybywa ponad 1 mln mieszkańców. 

 

Wobec tych faktów konieczne wydaję się położenie większego nacisku na jeszcze bardziej 

zrównoważony rozwój miast. Celem jest bilansowanie konsumpcji energii na tyle, aby nie 

zwiększać jej udziału wraz ze wzrostem współczynnika urbanizacji, a co za tym idzie nie 

zwiększać udziału miast w ogólnym bilansie emisji GHG. 

Emisja gazów cieplarnianych

Udziały poszczególnych grup źródeł (sektorów) i ich zmiana w latach 2005-2016

 

Wszelkie działania miast aby ograniczyć zużycie energii i zwiększyć efektywność 

energetyczną możemy rozpatrywać zarówno w mikroskali jak i w makroskali, jako 

bilansowanie emisji GHG całościowo, zarówno przy produkcji energii cieplnej jak 

i elektrycznej. 



Spektrum działań jakie miasto może podejmować jest bardzo szerokie i interdyscyplinarne, 

wymagające dobrej koordynacji jak i nakładów finansowych. 

Inwestycje w odnawialne źródła energii

ZZE koordynuje realizację następujących zadań:

 Analizowanie możliwości wykorzystania OZE w nowych obiektach

 Poszukiwanie źródeł finansowania OZE

 Wizyty studyjne i konferencje w budynku Centrum Demonstracyjnego OZE w 

Bydgoszczy 

 Realizacja inwestycji:

 Budowa 12 mikroinstalacji na termomodernizowanych szkołach

 Zasilanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy układem hybrydowym –

pompa ciepła o mocy do 72 kW zasilana fotowoltaiką o mocy 21 kWp

pracująca w układzie off-gridowym

 Wymiana kotła olejowego na układ hybrydowy kaskadowego układu pomp 

ciepła zasilanego PV o mocy do 20 kWp.

 Budowa 12 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 152 kWp oraz 1 instalacji 

kolektora słonecznego na budynkach publicznych ( szkoły, baseny, budynek 

Urzędu Miasta)

 Montaż mikroinstalacji PV na 3 nowych obiektach PSZOK o mocy do 20 kWp

 

 

Poprzez budowę na budynkach miejskich szerokorozumianych instancji OZE osiągamy efekt 

synergii w obszarze efektywności energetycznej, redukcji emisji GHG, jak i finansów. Dobrze 

wykonane termomodernizacje i zarządzanie budynkami pozwalają zredukować koszty 

ogrzewania nawet o 60% a co za tym idzie ograniczyć proporcjonalnie emisję CO2. 

 koszt inwestycji UM: 38 000 zł

 koszt etatu oraz narzędzi pracy: 55 tyś zł/rok 

 210 budynków w gestii Miasta 

 możliwość sterowania 90 budynkami (budynki oświaty - obecnie)

 wkrótce + 50 budynków (budynki użyteczności publicznej)  

= docelowo ok. 140 budynków 

 pozostałe 70 budynków nie jest ogrzewane z sieci miejskiej – brak 

możliwości sterowania za pomocą aplikacji

 obniżenie temperatury w godzinach pracy o ok. 1-2 C

 poza godzinami pracy obniżenie temperatury o 6 C

29

Baza Zarządzania Ciepłem

Planowane oszczędności w budynkach 

oświaty - około 10% planu ok. 1,4 mln zł

 



Podstawą wszystkich działań w obszarze efektywności energetycznej jest świadomość 

włodarzy miast i kompleksowe, systematyczne i zaplanowane rozłożone w czasie działanie 

z zapewnieniem finansowania. Takie podejście może być jedną z metod zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju bilansowania konsumpcji środowiska przez Miasta.  



Modele opadowe PANDa w kontekście adaptacji miast do zmian 

klimatu 

Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. 

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

Szeroko zakrojone prace koncepcyjne w celu opracowania największego, jak dotąd, 

w Polsce projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci 

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy były 

wyzwaniem, nie tylko z punktu widzenia skali projektu, ale także z uwagi na konieczność 

zastosowania całkiem nowego warsztatu inżynierskiego. Jego główną osią było wdrożenie 

modelowania zintegrowanego w celu oceny warunków aktualnych i prognozowanych 

do 2050 roku odprowadzania i retencjonowania wód opadowych z miasta. Modelowanie 

zintegrowane, czyli jednoczesne modelowanie przepływów w kanałach otwartych, kanałach 

podziemnych sieci deszczowych, połączone z symulacją wylań na powierzchni 

numerycznego terenu wiązało się w koniecznością korzystania z wysoce specjalistycznego 

oprogramowania i wiedzy inżynierskiej. Wysiłki związane z budową modeli mogły zwrócić się 

jedynie w przypadku przeprowadzenia wiarygodnych symulacji opartych o aktualne modele 

opadowe. 

Podejmując działania w celu opracowania lokalnego modelu opadowego zauważono przede 

wszystkim problem braku dostępności do lokalnych rejestracji opadów w wysokiej 

rozdzielczości czasowej. Nawet po przezwyciężeniu tego problemu okazało się, 

że opracowany model fizykalny natężeń deszczów miarodajnych nie wykazuje zgodności 

z modelem Bogdanowicz i Stachý, zalecanym jak dotąd do modelowania zlewni rzecznych. 

Kontynuując dalej prace, zmierzające do opracowania modelu opadowego z adaptacją 

do zmian klimatycznych do 2050 r. zaistniała konieczność przeprowadzenia procesu 

downscallingu, czyli przeniesienia prognozowanych przyrostów maksymalnych opadów 

dobowych ku skalom czasowym odpowiadającym krótszym czasom trwania. Potwierdziło 

to konieczność dysponowania lokalną bazą maksymalnych wysokości opadów fazowych 

o czasach trwania 1 doby i krótszych, aż do 5 minut. Na koniec, potrzeba precyzyjnego 

zwymiarowania dużych obiektów retencyjnych wraz z urządzeniami regulującymi odpływ 

stała się impulsem do poszukiwania charakterystycznych wzorców rozkładów czasowych 

opadów w czasie (hietogramów wzorcowych). 

Mając na uwadze powyższe przesłanki i wychodząc naprzeciw konieczności porządkowania 

gospodarki wodami opadowymi w innych miastach Polski, Retencjapl we współpracy 

z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej realizuje dofinansowany przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie Polskiego Atlasu Natężeń 

Deszczów (PANDa).” Jak dotąd zrealizowane zostały dwa pierwsze etapy projektu. 

Opracowano i zweryfikowano cyfrowe bazy szeregów opadowych (wielolecie 1986 – 2015) 

w wysokiej rozdzielczości czasowej (nie gorszej niż 10 minut) dla sieci 100 stacji opadowych 

z Polski. W drugim etapie projektu, na podstawie cyfrowej bazy szeregów opadowych 

wydzielono maksymalne fazowe natężenia deszczów dla czasów trwania od 5 min do 3 dni. 

Ustalono także optymalny typ modelu wysokości opadów maksymalnych z zestawem 

parametrów dla wszystkich 100 analizowanych stacji, pozwalających na obliczanie 

wysokości opadów miarodajnych i odpowiadających im natężeń deszczów miarodajnych 

dla całego zakresu czasów trwania (patrz rys. 1 i 2).  



 
Rys. 1. Opady miarodajne estymowane na podstawie modelu probabilistycznego DDF 
dla wybranego deszczomierza projektu PANDa dla czasów trwania t od 5 do 4320 min 
i prawdopodobieństw p od 0,02 do 1 
 

 

 
Rys. 2. Natężenia miarodajne opadów estymowane na podstawie modelu probabilistycznego 
IDF dla wybranego deszczomierza projektu PANDa dla czasów trwania t od 5 do 4320 min 
i prawdopodobieństw p od 0,02 do 1 
 
Prezentowane na rys. 1 i 2 przykładowe modele probabilistyczne PANDa pozwalają 

na elastyczne zasilanie komputerowych modeli zintegrowanych, stosowanych w pracach 

analitycznych dotyczących adaptacji miejskich systemów odwodnienia do zmian klimatu. 



Dzięki szerokiemu zakresowi czasów trwania i prawdopodobieństw występowania (częstości 

opadów) mogą one dostarczyć spójnej informacji o miarodajnych wysokościach opadów, 

zarówno do modelowania dużych zlewni rzek przepływających przez miasta, jak również 

systemów kanalizacji deszczowych. Dodatkowo, mogą one stanowić wiarygodny punkt 

wyjściowy do opracowania pochodnych modeli opadowych z adaptacją do zmian klimatu 

do 2050 r. Służyć do tego mogą bezpośrednio opracowane zestawienia maksymalnych 

natężeń fazowych opadów i wyznaczone na ich podstawie wykładniki downscallingu. 

Na koniec, cyfrowe bazy szeregów czasowych opadów projektu PANDa mogą posłużyć 

do przeprowadzenia szeregu innych analiz istotnych z punktu widzenia projektowania 

i adaptacji miejskich systemów odwodnienia do zmian klimatu. Przykładem tego może być 

choćby analiza częstości występowania opadów maksymalnych w poszczególnych 

miesiącach roku (Burszta-Adamiak i Licznar, 2018). Innym typem takich analiz może być 

opracowanie lokalnych hietogramów wzorcowych opadów. 

Bibliografia: 

Burszta-Adamiak Ewa, Licznar Paweł, Analiza struktury czasowej opadów maksymalnych 

Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) (2018), Instal 



Uprzedzić nieszczęście – systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego 

Adam Dudziak, Dyrektor, Robert Dobrosielski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Urząd Miasta Bydgoszczy 

 

 
 
 

Współczesne „odrodzenie miast” będące efektem zwielokrotnienia na przełomie XX               

i XXI wieku nowoczesności, efektu rozwoju cywilizacji przemysłowej i gospodarki rynkowej, 

funkcjonowania skomplikowanych instytucji gospodarczych i rządów instytucji politycznych 

oraz masowej demokracji sprawiło, że najwięcej ludzi na ziemi zamieszkuje tereny 

zurbanizowane. Ośrodki te stają się więc miejscami dużej koncentracji problemów (Miasta 

przyszłości, 2011, s. 4) i niebezpieczeństw. Zagrożenia niesie zarówno przestrzeń publiczna 

jak i prywatna, w obu przypadkach narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwa powstałe  

przez siły natury (m.in. powodzie, susze, burze, gradobicia, huraganowe wiatry), skażenia 

chemiczne, biologiczne i nuklearne (wody, powierza, ziemi), pożary oraz to co wynika  

z przestrzeni wirtualnej. Opisywane procesy i zjawiska w odniesieniu do funkcjonowania 

współczesnych miast sprawiają, że coraz większego znaczenia nabiera problematyka 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach powstałych w wyniku kryzysu. 

Rodzące się sytuacje wymagają tworzenia kompleksowych i zintegrowanych narzędzi 

zarządzania kryzysowego, dla niwelowania przeszkód związanych z wielowymiarowym 

charakterem zagrożeń, autonomicznością organizacyjną reagujących na nie służb, inspekcji  

i straży, a związanych przede wszystkim z podejmowaniem decyzji i przejmowaniem 

dowództwa nad akcją w fazie reakcji. W wystąpieniu pragniemy przedstawić rozwiązania 

związane z elementami miejskiego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, w jego części 

dotyczącej budowania partnerstwa międzyinstytucjonalnego oraz z zaangażowaniem 

mieszkańców do minimalizowania skutków przewidywanych lub powstałych zagrożeń. 

Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu zagrożeń, pozwala dokonywać oceny mocnych i słabych 

stron projektu, a także poszukiwać kolejnych, doskonalszych kanałów współpracy. Mamy 



nadzieję skłanić również do refleksji, czy czujemy się zagrożeni i potrafimy wykorzystywać 

pojawiające się szanse w przypadku potrzeby podejmowania działań samoobronnych, 

posługując się dobrodziejstwami związanymi z tworzeniem inteligentnych miast. 

 Prezentowany na Forum materiał podzielony został na trzy wyraźnie, wzajemnie 

siebie uzupełniające części. Punktem wyjścia do zaprezentowania rozwiązań jest globalne 

ujęcie zagrożeń naturalnych, będących następstwem zmian klimatycznych, z przykładowo 

przytoczonymi skutkami w odniesieniu do zdarzeń na świecie, w Europie i Polsce,  

w przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Tak ujęta problematyka znajduje swoją kontynuacje 

w ocenie zagrożeń dla Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, co zawarte zostało w części 

drugiej prezentacji, charakteryzującej najważniejsze zagrożenia związane  

z funkcjonowaniem miasta i terenów przyległych, związanych z geograficznym położeniem 

miasta, występowaniem infrastruktury wodnej i poziomem urbanizacji zajmowanych terenów. 

Przytaczane elementy przybliżają potrzebę utworzenia zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa opartego na prymacie układu terytorialnego, zespolenia, jednoosobowym 

kierownictwie i powszechności swojego działania, z uwzględnieniem systemów wsparcia 

związanych z tworzeniem prawa lokalnego, współfinansowaniem rozwiązań, wsparciem 

technicznym i osobowym, w tym wsparcie układem sił i środków sektora 

pozainstytucjonalnego i samych mieszkańców zagrożonych terenów.  

 

 

 

Dla pełnego wykorzystania opisywanych zasobów niezbędne jest również 

wykorzystanie współcześnie istniejących rozwiązań technicznych w zakresie detekcji 

zagrożeń, śledzenia ich rozwoju,  skutecznego powiadamiania o niebezpieczeństwie, 

i podjęcia działań ochronnych, w tym czynności samoochronnych.  



 

W ostatniej części wystąpienia dominuje treść podejmowanych i projektowanych 

działań ukierunkowanych na integrację podmiotów w płaszczyźnie związków 

metropolitarnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na sprawniejszy proces działań 

zapobiegawczych, przygotowawczo-planistycznych, faz reakcji i odtwarzania, w sytuacji 

podejmowania interdyscyplinarnych działań, łączących potencjał szerokiego kręgu 

partnerów, działających w celu uniknięcia lub likwidacji zagrożeń, stanowiących jednocześnie 

element zarządzania bezpieczeństwem państwa. Ma to bez wątpienia odzwierciedlenie  

we wspólnym stanowisku dyspozytorskim Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i innych 

rozwiązaniach systemowego zarządzania bezpieczeństwem Bydgoszczy i powiatu 

bydgoskiego, do czego autorzy prezentacji starają się przekonać w wystąpieniach. 
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Monitoring w eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, 
wyzwania (system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową) 

Mirosław Korzeniowski, MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. zaopatruje w wodę 365 000 
mieszkańców Bydgoszczy, użytkowników komunalnych i część zakładów przemysłowych, 
a następnie odbiera i oczyszcza ścieki. Typowa produkcja wody wynosi 50 000 – 60 000 m3 
na dobę. Długości sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej są nieco większe od 1000 km 
każda. 

W latach 2006 – 2012, spółka MWiK w Bydgoszczy zrealizowała kompleksowy program 
modernizacji sieci i obiektów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, współfinansowany 
z Funduszu Spójności UE. Naturalnym zwieńczeniem tego projektu było wybudowanie 
systemu monitoringu, umożliwiającego ciągłe monitorowanie produkcji wody, oraz nadzór 
eksploatacyjny nad pracą bezobsługowych pompowni wody i przepompowni ścieków, oraz 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. System monitoringu jest systemem klasy 
SCADA i został zaprojektowany jako system dyspozytorski, wspomagający pracę 
dyspozytorów i służb eksploatacyjnych MWiK. System SCADA monitoringu integruje 
wybrane dane pozyskiwane z autonomicznych systemów SCADA głównych stacji 
wodociągowych i oczyszczalni ścieków, oraz dane o pracy pompowni wody, przepompowni 
ścieków, oraz dane o parametrach wody w wodociągu, napełnieniu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, oraz opadach, odczytywane zdalnie przez rozproszone stacje obiektowe 
monitoringu.  

Monitorowane są 4 główne obiekty wodociągu (2 ujęcia, główna pompownia strefowa 
i zbiorniki wody czystej), 19 magistral  wodociągowych, 14 hydroforni i pompowni wody, 
oczyszczalnia Fordon, 36 tłoczni i przepompowni ścieków, 23 kanały sanitarne w studniach 
kanalizacji sanitarnej i piętrowej, 15 kolektorów i kanałów deszczowych w studniach 
kanalizacji, 3 punkty rozliczeniowe ścieków z gmin ościennych, oraz 7 deszczomierzy. 
Łącznie w systemie monitorowane jest blisko 2000 zmiennych analogowych z ponad 300 
przyrządów pomiarowych i kilka tysięcy sygnałów dwustanowych odczytywanych ze stacji 
obiektowych rozproszonych na terenie całego miasta.  

Aplikacja SCADA w centralnej dyspozytorni MWiK została zainstalowanej na 2-ch stacjach 
operatorskich i tablicy synoptycznej zbudowanej z 4-ch bezramkowych monitorów LCD 
o przekątnej 46” każdy. Obiekty MWiK zostały pokazane na tle mapy miasta i schematów 
sieci o szczegółowości zależnej od powiększenia obrazu. Schematy sieci zawierają dane 
o średnicach przewodów, lokalizacji i oznaczeniach armatury, oraz kierunkach spływu 
w kanalizacji. Dyspozytorzy  posiadają dostęp do systemu informatycznego MWiK, cyfrowej 
mapy miejskiej i terminali systemu GIS. Utrzymują łączność z brygadami pogotowia wod-kan 
i brygadami eksploatacyjnymi MWiK, bydgoskim centrum zarządzania kryzysowego oraz 
mieszkańcami. Dyspozytorzy i pogotowie wod-kan MWiK pracują przez 24h/7dni w tygodniu. 
Stacje operatorskie systemu SCADA zainstalowane są także u wybranych użytkowników 
eksploatujących sieci i obiekty technologiczne MWiK. 

Istotną cechą systemu monitoringu zrealizowanego w Bydgoszczy jest jego kompleksowy 
charakter, różnorodność stosowanych urządzeń pomiarowych, monitorowanie wszystkich 
rodzajów sieci i szerokie wykorzystanie urządzeń do pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody. W systemie odczytywane są przepływy, ciśnienia i parametry 
fizykochemiczne wody, poziom w zbiornikach i przepływy ścieków, napełnienie kolektorów 
i kanałów kanalizacji piętrowej, sanitarnej i deszczowej, oraz wielkość opadów. W razie 
potrzeby dyspozytorzy mogą zdalnie zamykać wybrane przepustnice magistral 
wodociągowych, oraz zdalnie sterować pompy, przepustnice i rozdrabniarki 
w przepompowniach i tłoczniach ścieków.  



             

W prezentacji przedstawiono i omówiono podstawowe cechy i właściwości istniejącego 
systemu, pokazano przykładowe dane pozyskiwane w systemie monitoringu, oraz sposoby 
ich wykorzystania przez służby dyspozytorskie i eksploatacyjne MWiK. Zwrócono uwagę, 
że system monitoringu na bieżąco kontroluje przepływy w poszczególnych 
przepompowniach ścieków i w razie opadów może z wyprzedzeniem dostarczać dane 
ilościowe i jakościowe o spodziewanym wzroście napływu ścieków do oczyszczalni ścieków. 

System monitoringu MWiK będzie rozbudowywany.  

Pierwszym, naturalnym kierunkiem rozbudowy jest zwizualizowanie w systemie SCADA 
wszystkich bezobsługowych obiektów technologicznych MWiK, wykonanie zdalnego 
sterowania dodatkowych przepustnic, zwiększenie liczby punktów pomiarowych przepływu 
na sieciach, podłączenie danych o zużyciu energii elektrycznej przez główne pompownie 
oraz wykonanie monitoringu wybranych parametrów fizyko-chemicznych ścieków 
w głównych kolektorach ścieków. 

Drugim kierunkiem rozbudowy systemu jest powiązanie go z przygotowywanym 
do wdrożenia, nowatorskim Systemem Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową, 
przeznaczonym do zrządzania przetrzymaniem wód opadowych w zbiornikach retencyjnych 
kanalizacji deszczowej. 

Rejon Bydgoszczy należy do obszarów o najniższej w kraju rocznej sumie opadów. 
W okresie 1945-1994 średnia roczna suma opadów wynosiła zaledwie 512 mm. Wielkość 
opadów jest zmienna, występują zarówno lata bardzo suche, jak i lata obfitujące w opady. 
Na przykład w roku 2017 średnioroczna suma opadów przekroczyła w Bydgoszczy 700 mm. 
Maksymalny dobowy opad w ostatnim pięćdziesięcioleciu miał miejsce 15 czerwca 1980 r. 
i wyniósł 92,6 mm. Miesięczne opady powyżej 60 mm występują w miesiącach letnich, 
zaś minimalne w październiku oraz kwietniu i lutym. 

Rzeźba terenu na obszarze Bydgoszczy jest zróżnicowana, gdyż miasto leży na pograniczu 
czterech zasadniczych jednostek geomorfologicznych: 

 centralna część miasta leży w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej, na wysokości 
30 – 49 m n.p.m. 

 północna część miasta jest położona na młodoglacjalnym Pojezierzu 
Południowobałtyckim, na wysokości od 80 do 105 m n.p.m. 

 wschodnia część Bydgoszczy leży na Nizinie Mazowieckiej na wysokości ok. 50 m 
n.p.m.; 

 zachodnie i południowe dzielnice miasta są położone na Nizinie Wielkopolskiej, 
o wysokości bezwzględnej wahającej się od 65 do 85 m n.p.m. 

Różnice poziomów terenu i duża powierzchnia zlewni deszczowych w wyżej położonych 
rejonach miasta, stwarza ryzyko okresowego występowania przeciążeń kanalizacji 
deszczowej i wylewu wody w centrum miasta, położonym wokół rzeki Brdy. Zmniejszenie 
tego ryzyka było jedną z przesłanek dla budowy systemu 72 zbiorników retencyjnych 
na kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej kończy się postępowanie przetargowe na ich 
budowę.  

Do opróżniania zbiorników retencyjnych będą stosowane układy pompowe lub sterowane 
zastawki na kanałach zrzutowych. Autonomiczne układy sterowania będą sterowały praca 
pomp i napędów zastawek. Układy sterowania uniemożliwią zrzut wód opadowych dopóki 
zwierciadło wody w kanale deszczowym nie obniży się wystarczająco. Urządzenia 
do pomiaru poziomu zainstalowane w zbiornikach, a zwłaszcza w kanałach i studzienkach 
zrzutowych, będą musiały zapewnić ciągłe, niezakłócone pomiary i transmisję danych, nawet 
w trakcie dynamicznych zmian poziomu i przepływu towarzyszących intensywnym opadom. 



             

Po wdrożeniu Systemu Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiornikową, zbiorniki będą 
opróżniane dopiero kilka godzin przed prognozowanym nadejściem kolejnego dużego 
opadu. Wybór czasu i charakterystyki zrzutu wód opadowych będzie dokonywany przez 
zaawansowany system informatyczny wykorzystujący metody „sztucznej inteligencji”, 
działający w oparciu o dane pobierane z serwisów meteorologicznych, dane pomiarowe 
o opadach w poszczególnych zlewniach dostarczone przez stacje pogodowe, deszczomierze 
wagowe i disdrometry laserowe, oraz dane o napełnieniu kanałów deszczowych pobierane 
z istniejącego systemu SCADA. Zapewnienie właściwej wymiany danych pomiędzy różnymi 
systemami informatycznymi i umożliwienie zdalnego uruchamiania opróżniania zbiorników 
przez dyspozytora będzie dużym wyzwaniem dla wykonawcy systemu. Takie rozwiązanie 
wydaje się jednak konieczne dla zapewnienia spójności systemu monitoringu, ujednolicenia  
eksploatacji urządzeń i zapewnienia dyspozytorom kontroli nad procesem opróżniania 
zbiorników. 

Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Retencją: 

 znacznie poprawi retencję wód opadowych, wydłuży czas przetrzymania wód 
w zbiornikach i zwiększy możliwości ich wykorzystania, 

 przyczyni się do zmniejszenie zagrożenia podtopieniami,  

 zwiększy możliwości odprowadzania wód opadowych przez istniejące kanały 
deszczowe, 

 umożliwi w przyszłości podłączanie do systemu zbiorników wód opadowych 
utrzymywanych przez wspólnoty mieszkaniowe i deweloperów, 

 dostarczy graficzne informacje o wielkości opadów i ich przebiegu w różnych 
częściach miasta i zapewni służbom eksploatacyjnym i projektantom dostęp do 
danych przetworzonych w sposób ułatwiający analizę pracy obiektów 
technologicznych i sieci, 

 umożliwi ciągły monitoring poziomu w zbiornikach retencyjnych, sąsiadujących 
kanałach kanalizacji deszczowej i przepompowniach w celach eksploatacyjnych, 

 dostarczy dane potrzebne do kalibracji modeli symulacyjnych systemu wodno-
kanalizacyjnego w Bydgoszczy. 



Bydgoszcz – planowanie przestrzenne a budowa systemu terenów 
wypoczynku i rekreacji 

Anna Rembowicz-Dziekciowska, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

O jakości zamieszkania w miastach, w dużej mierze stanowią położone w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej tereny zielone. Uznając potrzebę utworzenia dla Bydgoszczy 

całego systemu terenów biologicznie czynnych, w 2012 r. w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej, wykonane zostało opracowanie wskazujące kierunki rozwoju terenów 

wypoczynku i rekreacji. Dokument ten w dniu 28 listopada 2012 r. został przyjęty uchwałą 

Rady Miastai. W opracowaniu zdiagnozowaliśmy stan istniejący: wyposażenie 

poszczególnych osiedli w ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej oraz 

obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. W przeprowadzonej analizie potencjalnego 

oddziaływania poszczególnych terenów i obiektów, określona została ilość mieszkańców 

zameldowanych w promieniu 300 m od ich granic. Analizując dostępność terenów zieleni 

w poszczególnych osiedlach ustalono, w których osiedlach występuje największy deficyt 

terenów zieleni urządzonej, oraz wskazano obszary o potencjalnie największym 

oddziaływaniu. Na etapie sporządzania opracowania, chcąc poznać preferencje 

i oczekiwania mieszkańców, współpracowaliśmy z radami poszczególnych osiedli oraz  

prowadziliśmy badania ankietowe. Jak wynikało z analizy oczekiwań mieszkańców, 

najbardziej pożądanymi inwestycjami z zakresu rekreacji i wypoczynku były osiedlowe place 

zabaw, ścieżki rowerowe oraz boiska sportowe do różnego typu gier zespołowych. Wyniki 

badań miały wpływ na zaproponowane w dokumencie kierunki kształtowania i rozwoju 

terenów zielonych w kontekście budowy systemu rekreacji i wypoczynku w skali całego 

miasta, z podziałem na: 

 tereny rekreacji przydomowej i osiedlowej, 

 tereny rekreacji o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, 

 zielone ciągi komunikacyjne: ścieżki rowerowe, ciągi piesze, transport i rekreacja 

nawodna. 

Zaproponowane kierunki rozwoju terenów rekreacji i wypoczynku przewidują wykreowanie 

spójnego systemu, łączącego tereny rekreacji przydomowej, oraz tereny rekreacyjne 

o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym. Połączenie poszczególnych terenów ciągami 

pieszymi i rowerowymi, budowa głównej osi rekreacyjnej miasta opartej na nabrzeżach rzek 

Brdy i Wisły oraz Kanału Bydgoskiego, budowa systemu rekreacji nawodnej opartej 

na dwóch biegunach – Starym Mieście i Starym Fordonie, ma stworzyć w Bydgoszczy ofertę 

atrakcyjną nie tylko dla obecnych i przyszłych mieszkańców miasta, ale również 

przyciągającą mieszkańców regionu i turystów. 



W jednostkach urbanistycznych, w których wykazany został deficyt terenów rekreacji 

i wypoczynku, wyznaczono tereny potencjalnych przekształceń na funkcje ogólnodostępnej 

zieleni urządzonej, wskazano miejsca potencjalnej lokalizacji parków dzielnicowych oraz 

sposób powiązania poszczególnych terenów rekreacji ciągami pieszo-rowerowymi. 

Ze wskazań tych korzystają zarówno służby miejskie, jak i rady osiedli czy lokalne 

społeczności. Zawarte w opracowaniu wskazania lokalizacyjne, są dodatkowym argumentem 

w staraniu się lokalnych społeczności o dofinansowanie inwestycji związanych 

z wypoczynkiem, sportem i rekreacją, w ramach inicjatyw lokalnych w programie 5/62. 

Od 2012 r. zrealizowano w Bydgoszczy szereg inwestycji związanych z poprawą 

wyposażenia osiedli w obiekty rekreacji codziennej. Kompleksowe opracowanie, okazało się 

dobrym narzędziem dla skutecznych, systemowych działań zmierzających do poprawy 

jakości zamieszkania. Opracowanie przyjęte Uchwałą Rady Miasta1, jest nie tylko podstawą 

dla działań służb miejskich, ale również narzędziem wspomagającym mieszkańców przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania poszczególnych terenów. 

Mieszkańcy osiedli, w oparciu o ten dokument wnioskują w ramach budżetu 

partycypacyjnego lub w ramach inicjatyw lokalnych o realizację placów zabaw, siłowni  

terenowych czy współdecydują o urządzaniu terenów zielonych. Sporządzane plany 

miejscowe uwzględniają diagnozę i wytyczne zawarte w tym opracowaniu, chroniąc tereny 

przed zabudową, i wycofując się z planów ich sprzedaży na cele inwestycyjne (np. teren 

stadionu Chemika). Rewitalizowane są miejskie parki, przygotowywane są projekty dla 

nowych założeń parkowych (Wzgórze Wolności, Park Akademicki, nabrzeże w Starym 

Fordonie). Zdecydowanie zintensyfikowano realizację ścieżek rowerowych, a w opiniowanie 

ich projektów aktywnie angażują się mieszkańcy. 

 

                                                           
1 Uchwała Nr XXIXV/731/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 r w sprawie 

terenów wypoczynku i rekreacji w mieście Bydgoszczy. 

2 Program 5/6 zainicjowany w Bydgoszczy w 2012 r, to forma budżetu obywatelskiego. 
Zasada działania programu „5/6” polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł 
(corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest 
dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej 
z 28 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych). 



Ochrona bioróżnorodności - dobre praktyki w Bydgoszczy 

Bogna Rybacka – Ogrodnik Miejski, Urząd Miasta Bydgoszczy 

Bydgoszcz znajduje się na skrzyżowaniu dwóch korytarzy ekologicznych 

o znaczeniu międzynarodowym: Dolina Wisły i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, tutaj 

dochodzą także korytarze o znaczeniu krajowym – dolina rzeki Brdy i Puszcza Bydgoska. 

Zróżnicowanie siedlisk i obecność tras wędrówek roślin i zwierząt decydują o bogactwie 

przyrodniczym miasta. W granicach Miasta znajduje się park krajobrazowy, trzy obszary 

chronionego krajobrazu, cztery obszary Natura 2000, dwa użytki ekologiczne i 96 pomników 

przyrody.  

Budując katalog działań Miasta 

w zakresie planu adaptacji dla zagrożeń 

powodowanych przez zmiany klimatu, 

przyroda nie została uznana za zagrożoną, 

co wynika z wieloletnich, planowych działań 

służących jej ochronie. Dotychczasowe, 

dobre praktyki Miasta w tym zakresie mogą 

natomiast posłużyć wzmocnieniu działań 

zapobiegających niekorzystnym zmianom 

klimatycznym.  
     Fot. Pomnikowe magnolie przy Al. Ossolińskich 

 

Niezwykle istotnym zagadnieniem dla poprawy tak klimatu, zmniejszenia tzw. efektu 

miejskiej wyspy ciepła, jak i bezpieczeństwa, jest prawidłowa gospodarka drzewostanem 

miejskim, jego przebudowa i prace ochronne. W ramach tych działań Miasto realizuje szereg 

zadań: 

1) wypracowano standaryzację nasadzeń na terenach komunalnych w „Wytycznych 

sadzenia i pielęgnacji drzew na terenach będących własnością Miasta Bydgoszcz 

i Skarbu Państwa we władaniu Miasta Bydgoszcz”,  

2) dobór do nasadzeń drzew z uwzględnieniem lokalnych warunków siedliskowych 

i preferencji gatunkowych, w nasadzeniach drzew przyulicznych każdorazowo jest 

stosowana wymiana gruntu i palikowanie, zabezpieczające przez uszkodzeniem 

drzew, 

3) pielęgnacja i zabezpieczanie nasadzeń, prace pielęgnacyjne w starodrzewie 

i pomnikach przyrody - zabiegi konserwatorskie,  

4) zlecanie wykonania ekspertyz określających stan drzew i zakres zabiegów 

ochronnych,  

5) zlecanie nasadzeń rekompensujących straty przyrodnicze, 

6) popularyzacja zagadnień dot. drzew, ich zróżnicowania i znaczenia (ścieżki 

dydaktyczne),   

7) określanie wytycznych realizacji prac na etapie uzgadniania dokumentacji 

projektowych lub tras sieci (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych  

w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej), co pozwala zachować wiele drzew na gruncie,  

8) bieżąca współpraca i konsultacje  z projektantami (dot. tak etapu projektu oraz prac 

budowlanych, jak i nasadzeń), 

9) bieżąca kontrola nasadzeń na terenach gminnych, w tym także zastępczych.           

 



Kontynuując przedwojenne tradycje Miasta - Ogrodu w Bydgoszczy od 2002 roku 

realizowany jest program odtwarzania historycznych nasadzeń alejowych w ciągach zieleni 

przyulicznej. W ciągu kilkunastu lat posadzono ponad 1300 drzew przy 60 ulicach  

na  terenie Śródmieścia i dzielnic przyległych. 

 
Fot. Ul. Obrońców Bydgoszczy przed nasadzeniami, w trakcie prac i po ich realizacji. 

 

Celem utrzymania jak najwyższego stopnia zazielenia Miasta oraz rozwoju terenów 

zieleni prowadzona jest stopniowa 

waloryzacja parków i obszarów zieleni  

z wykorzystaniem środków zewnętrznych 

lub wyłącznie środków Miasta 

Bydgoszczy. Zrealizowane zostały prace 

związane z rewaloryzacją jednego 

z najpiękniejszych parków Bydgoszczy – 

Parku Jana Kochanowskiego oraz innych 

terenów zieleni: Placu Wolności, Wyspy 

Młyńskiej, bulwarów nad Brdą, Doliny 

Pięciu Stawów i części Parku nad Starym 

Kanałem.   
    Fot. Park Jana Kochanowskiego wiosną 

 

Obecnie trwają prace na terenie Parku Ludowego im. W. Witosa, parku na Wzgórzu 

Wolności i na Wzgórzu Dąbrowskiego 

oraz w Parku Akademickim. Stopniowo, 

w ramach budżetu obywatelskiego 

następuje rewitalizacja terenów zieleni 

wokół zbiornika wodnego Balaton, trwają 

przygotowania do rewitalizacji Placu 

Kościeleckich oraz terenów zieleni  

nad Wisłą w Starym Fordonie. 

 

 
    Fot. Projektowana altana w parku im W. Witosa  

Wizualizacja - autor PESTKA Marta Safader, Szczecin 



Ciekawym zadaniem w kwestii 

popularyzacji nasadzeń w mieście są Ogrody 

Społeczne. Na podstawie projektów 

wykonanych przez studentów Koła 

Naukowego Architektów Krajobrazu (przy 

współpracy z pracownikami Referatu Zieleni 

Wydziału Gospodarki Komunalnej) do tej 

pory zrealizowano sześć takich ogrodów 

(na terenie pięciu szkół i przy siedzibie jednej 

z Rad Osiedla). Miasto przekazało sadzonki 

roślin, które posadzili użytkownicy ogrodów  

i prowadzą ich bieżącą pielęgnację.  
            Fot. Ulotka informacyjna dot. propagowania idei    

Ogrodów Społecznych 

 

Miasto prowadzi też szereg działań związanych ochroną gatunkową i edukacją 

przyrodniczą. Powstało 6 ścieżek dydaktycznych, przeprowadzono warsztaty dla dzieci   

i młodzieży oraz dla nauczycieli, przygotowywane są publikacje o tematyce przyrodniczej.  

W ramach rozpoznawania zasobów przyrodniczych Bydgoszcz przygotowała dokumentację  

o zasobach przyrody w zakresie: siedlisk przyrodniczych, ptaków, nietoperzy, płazów i gadów, 

bobrów i owadów zapylających.   

 



Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury / edukacja ekologiczna 

Jacek Zalewski, ARUP, Aleksandra Rajczyk, MWiK Sp. z o.o. 

Bydgoszcz, jak każde większe miasto w Polsce, boryka się ze skutkami zagęszczającej się 

zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej. Skutkiem jest powstanie obszarów, 

gdzie większą część terenu stanowią powierzchnie szczelne, nieprzepuszczalne dla wód 

opadowych. Powierzchnie biologicznie czynne, pełniąc funkcję wyłącznie estetyczną, nie 

zapewniają możliwości retencji opadów. Intensywna zabudowa i uszczelnianie powierzchni 

przepuszczalnych i biologicznie czynnych powoduje zwiększony spływ powierzchniowy wód, 

przeciążenia kanalizacji oraz odbiorników, kanałów lub rzek i problemy z podtopieniami. 

Ta tendencja nakłada się jeszcze na częstsze ostatnio ekstremalne zjawiska klimatyczne, 

przede wszystkim powodzie, ale także susze. Sytuacja staje się dwubiegunowa: raz wody 

jest za dużo, a za chwilę - za mało. Efektem są poważne straty ekonomiczne, a bywa, 

że i zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. 

Aby przeciwdziałać tym zjawiskom MWIK Sp z o.o. w Bydgoszczy przygotował „Program 

budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej 

do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Nie poprzestano jednak 

na inwestycjach w zbiorniki i przebudowy sieci, aby zwiększyć retencję i wykorzystać cenny 

zasób wód deszczowych w samym obrębie systemu gromadzenia i odprowadzania tych 

wód. Równolegle wystartowała kampania „Deszcz to zysk”, której celem jest promowanie 

nowoczesnego podejścia do zarządzania wodami deszczowymi, jako właśnie cennym 

zasobem, którego miasto nie chce szybko pozbywać się zrzucając jak najszybciej wodę 

do rzeki. 

 

Rysunek 1 Logo kampanii prowadzonej przez MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z ramienia Miasta 

Współcześnie wiadomo już, że z problemem podtopień najlepiej radzić sobie w miejscu, 

gdzie znajdują się jego przyczyny, czyli tam, gdzie dochodzi do uszczelnienia powierzchni. 

Jest to tańsze i bardziej efektywne rozwiązanie, niż wielkie inwestycje infrastrukturalne. 

Takie podejście wymaga jednak szerokich zmian w sposobie myślenia i działania wszystkich, 

którzy kształtują przestrzeń miasta: planistów, urbanistów, architektów, urzędników, 

inżynierów, mieszkańców i inwestorów. Zmiana nie zajdzie z dnia na dzień. Potrzebny jest 

impuls do zmiany, inspiracja i konsekwentne działanie.  

Tworząc katalog zielono-niebieskiej infrastruktury skupiliśmy się na 20 „zielono-niebieskich” 

rozwiązaniach, które mogą być stosowane powszechnie w mieście: od dróg i parkingów, 

poprzez przestrzenie publiczne, place i parki, aż po przydomowe ogrody deszczowe. 



Pod hasłem tym kryją się rowy przydrożne, zbiorniki, stawy hydrofitowe, niecki chłonne, 

pasaże roślinne a także rewitalizacja cieków miejskich. Katalog jest właśnie inspiracją, jest 

zaproszeniem do współtworzenia miasta i współodpowiedzialności za przestrzeń jaka nas 

otacza. Celem tworzących całościowy program jest, aby miasto zwiększyło odporność 

na zmiany klimatyczne, funkcjonowało jak „gąbka” – akumulując wodę deszczową 

i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy. 

 

Rysunek 2 Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, Ove Arup & Partners i MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

W zamierzeniu twórców, wdrożeniu „Katalogu” towarzyszyć będzie nie tylko kampania 

społeczna i edukacyjna, ale także zmiana procedur działania poszczególnych jednostek 

miejskich i ewolucja w kierunku bardziej przyjaznego dla mieszkańców kształtowania miasta. 

Zaowocuje to uzyskaniem szeregu synergicznych działań ze strony zarówno MWiK, jak 

i Urzędu Miasta, w celu zmiany obecnie panującej tendencji do uszczelniania każdej wolnej 

przestrzeni, w rozwiązania pozwalające na zretencjonowanie i późniejsze wykorzystanie wód 

opadowych, co jednocześnie „pomaluje” miasto na zielono-niebiesko. 
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